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Hallo schaak- en damleden 

Na het gongtoernooi van afgelopen maandag staat er voor 15 november 2010 

weer een clubcompetitieronde op het programma. Deze week weer de bekende 

rubrieken: schaakprobleem, damprobleem en foto van de week. Verder kregen we 

een uitnodiging voor een rapid damtoernooi in Sint Michielsgestel op 20 

november 2010. Als er damleden van onze club zijn die hieraan deel willen nemen 

kunnen ze zich aanmelden bij Lei Janssen. 

 

Gongtoernooi schaken en dammen     

 
Op maandag 8-11-2010 hield onze vereniging weer zijn jaarlijks gongtoernooi voor de 
leden. Hierbij gaat elke tien seconden een toon, waarop gezet moet worden. Dit geeft 
nogal eens fouten door tijdsdrang. Helaas viel de opkomst dit jaar bij de schakers een 
beetje tegen. 

Er waren 6 deelnemende schaakleden, die elk dus tien wedstrijden speelden. 
Met een overmacht wist dit jaar Urbain Diarra weer beslag te leggen op de titel. 
 
Hieronder de eindstand van het gongtoernooi schaken. 
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Ook de damafdeling hield het gongtoernooi. Hier was de spanning tot op het laatst aanwezig. Er 
kwamen zelfs twee winnaars te weten Nico Grubben en Lei Janssen. 
 
Proficiat aan de kampioenen van zowel schaken als dammen. 

De eindstand van dit toernooi is: 

 

 

Schaken seizoen 2010-2011 

clubkampioenschap en keizercompetitie 

 

 
 

Helaas blijken er nog steeds leden te zijn, die niet de moeite nemen om zich af te melden, zodat wij 
tot ruim na 20.00 uur moeten wachten op degenen, die wel of niet komen. Op de volgende avonden 
wordt, zoals afgesproken de klok om 20.00 uur in werking gesteld. Degene, die dan niet komt en zich 
niet heeft afgemeld, is zijn partij dan verloren. 

Het programma voor komende maandag schaken: 
Interne Clubkampioenschap, ronde 3: 

Urbain Diarra - Jan Verbruggen 
Gerard Eggebeen - Wiel Versteegen 
Hans Pirée - Jac Janssen 
Hans Leenders - Luc Janssen 
Marcel Schuman - Piet Pouwels 
Johan Zonneveld vrij 

Indien er zich iemand afmeld, kan voor de andere speler een andere wedstrijd worden vastgesteld, 
(of eventueel voor de Keizer-kompetitie) 

Afmelden schaken en dammen: 



Op de vergadering is nogmaals afgesproken, dat iedereen zich dient af te melden. 
Op dit moment zijn er echter al spelers geweest, die zich voor een avond niet hebben afgemeld. 
Toch is datechter noodzakelijk, omdat andere spelers anders zonder te spelen naar huis gaan. 
 
Afmelden kan voortaan weer bij mij: 
tot maandag 12.00 uur via e-mail: leijanssen@ziggo.nl 
tot maandagavond 18.30 uur op telefoonnummer: 077-3061660 
in noodgevallen: tot 20.00 uur: op mobielnummer: 06-12528426 
 
Niet afmelden kan verlies van de partij tot gevolg hebben (zoals afgesproken) 
 
Lei Janssen, wedstrijdleider 

 

Dammen seizoen 2010-2011 

clubkampioenschap en keizercompetitie 

 

Ook bij de dammers staat op 15 november 2010 3
e
 ronde van de Clubkampioenschap op het 

programma 

Gerrit Kessels vrij 
Jo Peeters - Lei Janssen 
Albert Janssen vrij 
Nico Grubben - Harry Winkelmolen 
 
Gerrit Kessels - Albert Janssen spelen voor de Keizerkompetitie. 

 
 

Damprobleem: wit speelt en wint 
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Het probleem van deze week is slechts 5 zetten diep, maar je moet niet te bang zijn om te kunnen 
winnen. 
 
In de 7 om 7 van vorige keer kon wit winnen door: 
18-12 (7x18) 27-21 (26x17) 49-43 (38x49) 16-11 (49x35) 11x24 (35x41) 46x37  
(6-11) 37-31 en oppositiewinst. 
 

 
 

Schaakprobleem: wit geeft mat in 2 

 

 

Deze week een mat in 2 waar de zwarte koning in de beginstand geen enkele zet heeft. Hier zal wit 
verandering in moeten brengen om het mat in 2 te kunnen voltooien. 
 
De oplossing van vorige week:  
1. De5 {dreigt Kd2(#2)} Th2 (1... h2 2. Kd2 {dreigt Da1#(#1)} Kf1 3. Da1#) 2. Pg3 Th1 3. Pe2#. 



 

 
 

  Foto van de week 



 

Treffender kunnen we het weer de afgelopen dagen niet weergeven. Er is een grote hoeveelheid 
neerslag gevallen: soms wel 50 liter per vierkante meter in één dag. 
De foto is genomen achter een ruit met waterdruppels waarop scherpgesteld is zodat de achtergrond 
wazig wordt. 

 

Voor alle uitslagen en standen zie onze website: www.hsdv.nl 
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AutoArena Venlo, 
Celsiusweg 5, 5928 PR 

Venlo 
Tel.: (077) 320 30 40 - Fax: 

(077) 320 30 90 
Website: www.autoarena.nl 
E-mail: venlo@autoarena.nl  

 

 
AutoArena 

Venray, 
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5802 CG Venray 
Tel.: (0478) 55 13 
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AutoArena 
Panningen, 

JF kennedylaan 20, 
5981 XC Panningen 
Tel.: (077) 306 06 

66 - Fax: (077) 307 
75 70 

E-mail: 
helden@autoarena.

nl 
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